Stowarzyszenie MOŻESZ INACZEJ
ul. Aleja Juliusza Słowackiego 12
65-326 Zielona Góra
www.mozeszinaczej.zgora.pl

Zielona Góra, 25.09.2015

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie „MOŻESZ INACZEJ” organizuje szkolenie dla nauczycieli pracujących
z dziećmi na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, wychowawców klas, pedagogów,
psychologów, socjoterapetów oraz dla specjalistów i wychowawców placówek wsparcia dziennego

„Motywowanie uczniów do zmian w zachowaniu i w nauce”,
które odbędzie się 17-18.10.2015 w Zielonej Górze.
i całodobowego pn.

Szkolenie poprowadzi Andrzej Kołodziejczyk – socjolog, absolwent psychologii wychowawczej
UJ, edukator, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautor programów
wychowawczo-profilaktycznych, członek zespołu ekspertów MEN oraz członek honorowy
Stowarzyszenia „Możesz Inaczej".
Cele szkolenia:
- Zrozumienie istoty motywacji i poznanie, jak można na nią wpływać.
- Ułatwienie zrozumienia, jak problematyka motywacji może wpływać na własną
koncepcję roli nauczyciela.
- Poznanie strategii dzięki którym osiągnięcia i zachowania uczniów mogą ulec zmianie.
- Poznanie sposobów tworzenia w klasie klimatu, który pobudza i podtrzymuje motywację.
MIEJSCE I TERMIN: Centrum Rozwoju Osobistego „MOŻESZ INACZEJ”
Al. Juliusza Słowackiego 12 w Zielonej Górze

17.10.2015 (sobota) 9.00 – 17.00 (10 godz. dydaktycznych)
18.10.2015 (niedziela) 9.00 – 17.00 (10 godz. dydaktycznych)
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE PRZYBYCIE !
(posiadamy 6 miejsc parkingowych przy naszym Centrum. Kolejne znajdują się 100 metrów dalej przy ul. Dantyszka)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:
Liczebność grupy: maksymalnie 16 osób (o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń)
Wypełniony formularz zgłoszenia (należy podpisać i przeskanować) oraz przesłać do dnia
9 października 2014 r. na adres: a.tyda@mozeszinaczej.zgora.pl o treści: Szkolenie „Motywowanie
uczniów do zmian w zachowaniu i w nauce” wraz ze skanem (może być zdjęcie formularza).
O zakwalifikowaniu poinformujemy Państwa do dnia 12.10.2014 r.
WPŁATY
w wysokości 85 zł należy dokonać gotówką w pierwszym dniu szkolenia. W cenie szkolenia
zapewniamy materiały szkoleniowe, materiały do zajęć, kawę, herbatę oraz coś słodkiego.
Po zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia, pod warunkiem pełnego uczestnictwa
w 20-godzinnym szkoleniu.
KOORDYNATOR:
Arkadiusz Tyda, tel. 697-305-611
a.tyda@mozeszinaczej.zgora.pl
Zarząd Stowarzyszenia
MOŻESZ INACZEJ

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA

